
ال���ورش���ة ال��ت��ى ركزت 
 28 فى  أختتمت 
دارف��ور،  شمال  بالفاشر،  مايو 
يومين،  ل��م��دة  إس��ت��م��رت  وال��ت��ي 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ش��ارك��ة ال��م��رأة 
التقليدية  ال��وس��اط��ة  ل��ي��ات  ٓا ف��ى 
حول  الدولية  المعايير  وتنفيذ 
تطوير  الى  إضافة  المرأة  حقوق 
مشاركة   حول  إستراتيجية  خطط 
واألمن.  السالم  عملية  فى  النساء 
نظمتها  التى  الورشة  في  شارك 
واألم��م  األفريقى  اإلت��ح��اد  بعثة 
دارفور)اليوناميد(،  فى  المتحدة 
يمثلون  ش��خ��ص   40 م��ن  أك��ث��ر 
شمال  ب��والي��ة  ال��وس��اط��ة  مجلس 
والية  ولجنة  دارفور)األجاويد( 
ش��م��ال دارف������ور ح���ول ق���رار 

 1325 رقم  الدولى  األمن  مجلس 
لرفع  جهود  فى  المرأة،  الخاص 
النساء  مشاركة  بأهمية  الوعى 

المجتمعات.  فى 
وق���ال ال��ت��ج��ان��ى م��ح��م��د ص��ال��ح، 
ل��إدارة  التنفيذى  مقررالمكتب 
دارفور”فى  شمال  بوالية  األهلية 
التقاليد  التسمح  الحالى،  الوقت 
بأن  للمرأة  دارف���ور  ف��ى  القبلية 
ت��ك��ون ع��ل��ى م��س��ت��وى واح���د مع 
ال���رج���ل ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق األم���ر 
التقليدية،”  ال��وس��اط��ة   بقضايا 
فى  النساء  “مشاركة  وأض���اًف، 
تتحقق  أن  يمكن  التقليدية  الوساطة 
التوصيات  بين  وم��ن  تدريجيا.” 
ال��م��ش��ارك��ون،  بها  أوص���ى  ال��ت��ى 
ورفع  األهلية  اإلدارة  نظام  تقوية 

عملية  فى  المرأة  بمشاركة  الوعى 
جهود   من  كجزء  التقليدية  الوساطة 
النوع  منظور  تضمين   فى  البعثة 

التخطيط  يتم   ، السالم  عملية  فى 
اجزاء  في  مماثلة   ورش  القامة 

دارفور. في  اخرى 

النشرة اإلخبارية لليوناميد
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قوات حفظ السالم من املكون العسكري التابع لليوناميد تقف في تشكيل أثناء االحتفال باليوم الدولي حلفظة السالم التابعني لألمم 
املتحدة في مقر اليوناميد في الفاشر، شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

اإلتحاد األفريقي يقدم منحة لمشاريع 
التنمية وبناء السالم فى دارفور

29 مايو 2013 في الفاشر، في 
إنضمت  دارف����ور،  ش��م��ال 
واألم��م  األف��ري��ق��ي  اإلت��ح��اد  بعثة 
الى  دارفور)اليوناميد(  في  المتحدة 
جميع  في  المتحدة  األم��م  إحتفالت 
لحفظة  الدولي  باليوم  العالم  أنحاء 
 v.المتحدة لألمم  التابعين  السالم 
احتفل  والذي  اليوم،  هذا  أتاح  وقد 
ب��ه ف��ي والي���ات دارف��ورال��خ��م��س، 
بشأن  الوعي  مستوى  لرفع  الفرصة 
التطورات الجديدة في مجال عمليات 
حفظ السالم و في الوقت نفسه تكريم 
خالل  أرواحهم  فقدوا  الذين  أولئك 
تحت  يخدمون  وهم  الماضي  العام 

الراية الزرقاء.
أفتتح البرنامج في الفاشر، والية 
شمال دارفور، بإستعراض عسكري 
العسكرية  القوات  من  أفراد  به  قام 
وضع  مراسم  تبعه  حيث  والشرطة، 
ثقافية  وإستعراضات  الزهور  أكاليل 
وفرق  اليناميد  من  كتائب  بها  قامت 

محلية.
المشترك  الخاص  الممثل  أغتنم   
لنقل  المناسبة  محمد بن شمباس هذه 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  رسالة 
التصدي  أجل  مون: »ومن  بأن كي 
للتهديدات الناشئة ومواجهة التحديات 
بتكييف  المتحدة  األمم  تقوم  الجديدة، 
السالم من  سياساتها في مجال حفظ 
أجل الوفاء على نحو أفضل بوالياتها 

في  الدائم  السالم  إحالل  إلى  الهادفة 
البلدان التي مزقتها الحروب.«

دعونا  الدولي،  اليوم  هذا  »وفي 
الذين  أولئك  إلى  إجالل  تحية  نوجه 
يزيد  م��ا  ون��دع��م  نحبهم،  ق��ض��وا 
وشرطي  ج��ن��دي  أل��ف  ع��ل��ى111 
الميدان،  في  يعملون  بلدا   116 من 
أجل  من  عملياتنا  تكييف  ونواصل 
الذين  المدنيين  مساعدة  تحسين 
يحتاجون إلى الحماية والدعم،« قرأ 

السيد شمباس.
والى  األحتفال  حضرهذا  وقد 
كبر،  دارفورعثمان  شمال  والي��ة 
المحلي  المجتمع  م��ن  وممثلون 
فضال  الحكومية،  غير  والمنظمات 
وأع��رب  اليوناميد.  موظفي   عن 
الوالى كبرعن تعازيه “ألولئك الذين 
السالم في  فقدوا أرواحهم في خدمة 

دارفور.”
وقد فقد 44 فرداً من قوات حفظ 

السالم أرواحهم في سبيل عملهم من 
ديسمبر  في  اليوناميد  تأسيس  منذ 

 .2007
الذين  السالم  حفظة  عدد  يبلغ 
 ،24٫441 البعثة  ف��ي  يعملون 
والشرطة  العسكرية  القوات  يمثلون 
المدنيين،  الموظفين  الى  بأالضافة 
دول��ة   130 م��ن  أكثر  م��ن  ي��أت��ون 
حيث يواصلون المساهمة في عملية 

السالم واالستقرار في دارفور.
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اليوناميد تحتفل بيوم قوات حفظ السالم، وتكرم الذين فقدوا أرواحهم

اليوناميد تشجع مشاركة النساء فى الوساط التقليدية

مفوضية وقعت  م��ن  ك��ل 
األفريقى  اإلت��ح��اد 
والبعثة المشتركة  لإتحاد األفريقى 
في  دارف��ور،  فى  المتحدة  واألم��م 
23 مايو، على إتفاق يوفر بموجبه 
اإلت��ح��اد األف��ري��ق��ى م��اي��ق��ارب 3 
االنسانية  للمساعدات  دوالر  مليون 
فى  السالم  وبناء  التنمية  ومشاريع 

جزء  التمويل  هذا  يعتبر  دارفور.  
دوالر  مليون   10 قيمتها  منحة  من 
لهذا  اليابانية  الحكومة  قدمتها 

الهدف.
ح��س��ب اإلت���ف���اق، س��ي��ش��رف 
السالم  ل��دع��م  اإلئ��ت��م��ان  ص��ن��دوق 
الدائم فى دارفورعلى  صرف هذه 

لمنحة.   ا



سجين تلقى   200 من  أكثر 
ف��ى ش��م��ال دارف����ور، 
الحملة  م��ن  ك��ج��زء  طبى  فحص 
مدى  على  إستمرت  التي  الطبية 
يومين، والتى بدأت فى 27 مايو. 

بسجنى  الطبى   الفحص  أجرى 
األح��داث  ودار  وال��رج��ال  النساء 
على  السيطرة  بهدف  الفاشر،  فى 
الناتجة  والعدوى  الشائعة  األمراض 
عن ضعف نظام  الصرف الصحى 

والصحة العامة  فى السجون. 
وزارة  بواسطة  الحملة  ُنظمت   
العالمية  الصحة  ومنظمة  الصحة  
لرعاية   المتحدة  األم��م  وص��ن��دوق 
وبمساعدة  )اليونسيف(،  الطفولة 
واألم��م  االف��ري��ق��ى  اإلت��ح��اد  بعثة  

دارفور)اليوناميد(.  فى  المتحدة 
أجريت  مماثلة  حملة  أن  يذكر    

العام الماضى فى تلك المرافق.

بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

facebook.com/UNAMID

twitter.com/unamidnews

إصدار اليوناميد - شعبة االتصال واإلعالم

http://unamid.unmissions.org موقع الكتروني

السجناء فى شمال دارفور يتلقون عناية طبية  

ممرض  يفحص سجني في سجن الشالح في الفاشر كجزء من حملة طبية ملدة يومني. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد

األفريقى نقلت  اإلتحاد  بعثة 
فى  المتحدة  واألم���م 
مع  بالتعاون  )اليوناميد(  دارف��ور 
فى  جوا،  العالمية  الصحة  منظمة 
من  طن   1٫5 من  أكثر  مايو   12
آالف  الى  الملحة  الطبية  اإلمدادات 
السريف  محليتى  ف��ى  المدنيين 

وسرف عمرة بشمال دارفور.
إشتملت  التى  اإلم��دادات  ُنقلت 
وم��ع��دات  صيدالنية  م���واد  على 
اُخرى  معدات  الى  أضافة  معامل 
المرافق  إلى  مباشرة  صله،  ذات 

المحليتان.  فى  الصحية 
جاءت هذه الجهود المشتركة بعد 
إصابة  حالة   170 أكثرمن  تسجيل 
في  )ه�(  الفيروسى  الكبد  بالتهاب 
أكثر  اليها  لجأ  والتي  المناطق،  هذه 
من 60٫000 شخص، باإلضافة الى 

األصليين.  المواطنين 

80302013العدد       •        مايو

اليوناميد تنقل 
إمدادات طبية 

لمواطنى شمال 
دارفور 

العام لألمم املتحدة للشؤون  دارفور مبساعدة األمني  للنازحني بشمال  زمزم  الفاشر، 22 مايو 2013 -  يرحب األطفال مبعسكر 
اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة، فاليري أموس. وقد هدفت زيارتها لدارفور والتى إستمرت ليوم واحد، الى تقييم العمليات اإلنسانية 
وتقوية الشراكة بني احلكومة واملنظمات اإلنسانية. وقد شملت الزيارة إجتماعات مع السلطات احمللية وقادة من اجملتمع احمللي 

ومسؤلني من فريق األمم املتحدة القطرى وبعثة اإلحتاد األفريقى واألمم املتحدة فى دارفور, تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد

الفاشر، شمال دارفور


